
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NAČRT ZA DELO ADS DO KONCA LETA 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program dela smo načrtovali že ob koncu lanskega leta 2014, zato nadaljujemo z nekaterimi 
aktivnostmi tudi v letu 2015. 
 
Usmerili se bomo predvsem na naslednje naloge:  

- Realizacija aktivnosti, ki smo jih načrtovali in prijavili za sofinanciranje na MIZŠ  
 

- Pridobivanje novih članov, še posebej mlajše generacije andragogov in zagotovitev 
rednega plačevanja članarin   

- Prijave na razpis ESS v novi perspektivi 2015 – 2020 kot nosilci ali kot partnerji   
- Povečati interese članov ADS za sodelovanje v dejavnostih in področjih dela   
- Organizacija družabnih aktivnostih za večjo povezanost med člani   
- Spodbujati delo na različnih področjih v izobraževanju odraslih   
- Obnoviti spletno stran ADS   
- Pripraviti predstavitveno zloženko ADS v slovenskem in angleško- nemškem jeziku   
- Nadaljevali z aktivnostmi v Erasmus +   
- Sodelovati s konzorcijem, ki smo ga ustanovili za mednarodne izmenjave in projekte   
- Nadaljevali z aktivnostmi za spremembo zakonodaje in sistemsko urejanje področja   

IO   
- Organizirati forum na aktualno temo  

 
- Organizirati konferenco z bivšimi jugo republikami o problematiki 

izobraževanja odraslih,   
- Sodelovati z ostalimi zvezami in društvi za IO doma in v tujini, javnimi zavodi, MIZŠ,   

CPI in ACS   
- Prenoviti in posodobili interno glasilo ADEES  

 

 

Vodenje ADS: 
 
Odgovornost za nemoten potek dela v ADS prevzema IO ADS, predsednica Ida Srebotnik in 
tajnica Špela Močilnikar, finančno pa tudi računovodkinja Jožica Perme. 



Projekti in področja dejavnosti v letu 2015 
 
Delo v ADS temelji predvsem na aktivnostih v posameznih dejavnostih. To so bile doslej 

komisije in sekcije, v prihodnje smo se v IO ADS že lansko leto dogovorili, da je pomembno, 

da smo aktivni na področjih, kjer je interes članov največji in kjer je med člani tudi vodja, ki 

ima vizijo, ideje in dovolj ustvarjalne energije, da posamezne dejavnosti in aktivnosti zaživijo, 

so uspešne in imajo tudi rezultate, ne glede na to, kako jih imenujemo. 
 
Še vedno bi bilo dobro, da bi posamezna področja dela, poleg aktivnosti, ki jih prijavimo za 

sofinanciranje na MIZŠ, bolj aktivno delovala tudi širše, vodje pa bi morali poskrbeti, da bi 

pritegnili k sodelovanju na svojem področju čim več članov. Pogrešamo tudi nove ideje, 

predloge, ki bi zadovoljili morda interese tistih naših članov, ki so bili doslej bolj ali manj 

pasivni. 
 
 

 

V letu 2015 smo za sofinanciranje iz državnega proračuna oz. razpisa MIZŠ prijavili 
naslednje aktivnosti: 
 

- Izvedba programa »Inkluzija in izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami, 
izvedba v 6 modulih. Nosilka aktivnosti Maja Povše   

- Mednarodni posvet: Gradimo mostove v izobraževanju odraslih, v sodelovanju z   
DOIO, ACS, G.I.Z.. Nosilka aktivnosti Ida Srebotnik   

- Fokusne skupine s slovenskimi župani. Nosilka aktivnosti Olga Drofenik  
 

- Forum na aktualno temo: Umetnost in izobraževanje z roko v roki za ustvarjalno 
gospodarstvo: Nosilka aktivnosti Dušana Findeisen v sodelovanju z univerzo za tretje   
življenjsko obdobje  

 

Kljub temu, da smo aktivnosti ovrednotili v višini 10.700,00 EUR lahko po zagotovilih na MIZŠ 
pričakujemo največ 7200,00 EUR sofinanciranih sredstev. 
 

Del sredstev bomo za omenjene aktivnosti financirali iz presežka prihodkov oz. 

neporabljenih in prenesenih sredstvih iz državnega proračuna oz. sofinanciranja za leto 

2014. ki so bila nakazana šele v januarju 2014 za leto 2013 in v januarju 2015 za leto 2014. 
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